
Será que elas são...
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Do aluno que desmunheca ao grupi-
nho de meninas que brinca de bei-

jar na boca, a escola convive diariamente
com situações que colocam a orientação
sexual dos alunos em discussão. Os jo-
vens que apresentam comportamentos
heterossexuais, condizentes com o sexo
biológico, não preocupam. Meninos se
comportam dentro das regras para o gê-
nero masculino e meninas seguem o
jeito predefínido das garotas.

Ao iniciar qualquer diálogo,
o professor deve aceitar
a autodefinição da aluna,
sem a questionar. A estudante
tem o direito de proteção
a reações hostis para se ver
e se julgar pela sinceridade
dos seus desejos, sem
preconceitos. Outros
estudantes poderão reagir
negativamente à presença
de um gay na sala de aula,
mas lembre-se de que eles
também estão preocupados
em tentar construir a própria
identidade (e pode ser
perturbador observar esse
confronto com alguém que
não siga o caminho da
maioria). Grande parte
dos homossexuais descobre
seu desejo sexual na idade
escolar, como acontece com
os heterossexuais. Durante

O termo heteronormatividade resume
esse conjunto de atitudes preconceituo-
sas e compulsórias. "O conceito embasa
a idéia de que a heterossexualidade é a
sexualidade natural", diz Maria Cristina
Cavaleiro, pedagoga do Grupo de Estu-
dos de Gênero, Educação e Cultura Sexu-
al da Universidade de São Paulo (USP).

Nesse cenário, a homossexualidade e
a bissexualidade são consideradas desvios
da norma. Uma pesquisa da Fundação

a adolescência, jovens podem
ter experiências com colegas
do mesmo sexo, o que não
é a comprovação irrefutável
da orientação de alguém.
Pode ser um meio de buscar
conhecer certas formas
de satisfação. Mas pode
também ser o momento
de uma descoberta, caso o
jovem se sinta confortável com
a experiência. O problema não
é o aluno ser declaradamente
gay, mas como podemos
aprender (e também ensinar)
que são múltiplas as formas
de vivenciar os afetos
e a sexualidade. A Educação
deve desmontar estereótipos,
veicular conhecimentos
objetivos e fomentar
nos jovens a capacidade
de defender a si próprios
de forma não violenta.

Perseu Abramo publicada este ano mos-
tra que, quando perguntados sobre pes-
soas que menos gostam de encontrar, os
entrevistados classificaram em quarto
lugar os homossexuais (16%). Foram dei-
xados para trás somente por usuários de
drogas, pessoas que não acreditam em
Deus e ex-presidiários.

Quando o olhar se volta para a escola,
o panorama não é diferente. Outro estu-
do, divulgado em 2004 pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), revela que
quase 40% dos alunos entrevistados não
gostariam de ter homossexuais como co-
legas e mais de 35% dos pais não gosta-
riam de tê-los como amigos dos filhos.

Antes de tudo, o que deve ficar claro
para todos é que ninguém escolhe ser
gay. "Essa orientação tem relação direta
com o desejo, a atração física por alguém
do mesmo sexo. E não é premeditado.
Ocorre espontaneamente", diz o profes-
sor Luiz Ramires Neto, mestre em Edu-
cação pela USP e um dos diretores da
organização não-governamental Cidada-
nia, Orgulho, Respeito, Solidariedade e
Amor (Corsa), de São Paulo.

Segundo ele, até hoje não há análises
conclusivas sobre o assunto, nem no
campo da genética nem nos estudos so-
bre o impacto do ambiente social (leia as
dúvidas respondidas nos destaques desta
reportagem). O fato é que, no ambiente
escolar, comportamentos desviantes da
norma muitas vezes são encarados como
problemas. "O professor tem de entender
que não vai mudar a orientação sexual
de um jovem, mas tem como despertar
na turma o respeito pela divers idade-



Criança e adolescente
Comportamento

Primeiramente, trate essa
família como qualquer outra.
A maioria das escolas ainda
só entende uma organização:
a heteropatriarcal, em que
há o pai, a mãe e os filhos.
A questão é que hoje existem
várias configurações possíveis
na sociedade: mães solteiras
ou separadas que criam
os filhos sozinhas, avós
que cuidam dos netos
integralmente, homens
e mulheres separados
que se casam novamente
e passam a criar juntos os
filhos de outros casamentos,
casais homossexuais que
se unem e, juntos, cuidam
dos filhos de relacionamentos
heterossexuais que tiveram
e assim por diante. Essas
diferentes constituições
de família, aos poucos,
vão sendo assimiladas por
diretores, coordenadores
pedagógicos e professores.

Esse movimento, porém,
se dá de fora para dentro
e, muitas vezes, ocorre
lentamente. É só pensar que,
há 30 anos, ninguém ousava
comentar nas unidades
de ensino quando uma
criança era filha de pais
divorciados. Aos poucos,
a comunidade escolar vai
se acostumar com a condição
da aluna que tem duas mães,
por exemplo. Uma das formas
de auxiliar esse processo
é abordar a questão. Sempre
que houver oportunidade
de falar sobre a família
e suas possíveis constituições,
inicie um debate sem
preconceito nem viés
religioso. A reunião de pais
é outra oportunidade de
a escola conhecer quem
são os responsáveis por cada
criança e saber que tipos
de arranjo familiar
existem naquele momento.

sexual", aconselha Maria Helena Vi-
lela, diretora do Instituto Kaplan, espe-
cializado em Educação e sexualidade. "O
educador pode debater com base na his-
tória de homossexuais que desempe-
nham funções de destaque ou aproveitar
um debate sobre a família para tratar de
tipos de arranjo, especialmente os que
vão além de pai, mãe e filhos."

Preconceito contra alunos,
parentes e educadores
No dia-a-dia da escola, uma das situações
mais incômodas é a manifestação exage-
rada da homossexualidade. "Assumir
uma postura de enfrentamento é uma
tática de reação muito comum do jovem,
que pode se dar por meio de atitudes co-
mo afinar a voz, rebolar (se menino) ou
agir de maneira bem agressiva e engros-
sar a fala (se menina)", descreve Lúcia
Facco, doutora em Literatura Comparada
pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) e estudiosa do assunto.
"Quem chama a atenção dessa forma es-
tá defendendo seu jeito de ser, da mesma
maneira que o faria um aluno esquerdis-
ta que vai à aula vestindo uma camiseta
com a estampa de Che Guevara", diz Ra-
mirez Neto, da ONG Corsa.

Mas nem todos extravasam os senti-
mentos. Alguns ficam quietos. São esses
os que mais sofrem. "Desenvolvem de-
pressão e até abandonam a escola", co-
menta a professora e pesquisadora de
diversidade de gênero Edith Modesto.
Angela Moysés Nogueira Rodrigues, de
Brasília, observou que a sua filha mais
velha, Thaís, parecia ser muito tímida.
Enquanto todos brincavam no pátio da
escola de Ensino Fundamental em que
estudava aos 13 anos, ela se sentava num
canto para ler. Até que, com o tempo,
numa conversa franca, a menina assumiu
ser lésbica. Não havia política na escola
sobre o tema, mas, com a ajuda dela, a
direção passou a orientar os professores
para trabalhar a temática.

E quando os pais de alunos são homos-
sexuais? Jéssica Gutierrez e Carina Rami-
res, da capital paulista, criam juntas as
filhas biológicas de outros casamentos,
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que elas têm duas mães", fala Jéssica. O
casal de mulheres participa de reuniões
e de eventos sem constrangimentos. Uma
vez, uma das professoras perguntou qual
era a formatação da família, pois precisa-
va preparar atividades para o dia dos pais.
"Explicamos naturalmente e todos en-
tenderam", lembra Jéssica.

Pena que a clareza e o entendimento
nem sempre dão o tom. Há casos em que
manter a discrição sobre a homossexua-
lidade poupa sofrimento - e, em última
instância, garante o emprego. Renato*,
professor do Ensino Fundamental da re-
de estadual paulista, é gay e procura dei-
xar esquecer isso na escola. "Nem todos
os alunos sabem. A maioria gosta de es-
tar comigo. E os jovens podem se afastar
ao saber. Não vejo professores homosse-
xuais assumidos sendo abraçados pelos
alunos com carinho ou afetividade", diz.

Levar uma vida de fingimento, porém,
é cansativo. No tempo livre com os cole-
gas, por exemplo, Renato se vê obrigado
a passar por situações constrangedoras,
como omitir detalhes do seu último fim
de semana. Em pesquisas sobre o tema,
a escritora Lúcia Facco presenciou casos
semelhantes e orienta: "Primeiramente,
o gay precisa entender que não é ne-
nhum ser especial. Além disso, cabe a ele
buscar apoio na direção, já que um tra-
balho isolado pode ser mal entendido e
visto como uma espécie de apologia. É
vital saber que essas atitudes funcionam
e vão ajudar outras pessoas".

. * O NOME FOI TROCADO PARA PRESERVAR O PERSONAGEM.

COMO DEVE SE PORTAR
UM PROFESSOR GAY?

Nada pode forçá-lo
a manifestar seus desejos
e nada o obriga a calar sobre
as próprias vontades. Decidir
como se posicionar, contando
ou não sobre sua orientação
sexual, vai depender de uma
série de fatores. Um deles
é o contexto. Às vezes,
assumir a homossexualidade
acarreta conseqüências
reais, como o preconceito
aberto e a perseguição por
parte de algum integrante
da equipe. Fora isso, é
possível que os adolescentes
sejam invasivos ao fazer
perguntas muito pessoais.
O educador decide se entra
no assunto ou não. Quanto
mais a escola lida abertamente
com a questão da sexualidade,
mais condição o professor
tem de responder francamente

às colocações da turma,
mesmo as mais ousadas.
A não discriminação sexual
é garantida pela Constituição,
mas em um ambiente
homofóbico esse direito
fica prejudicado. Nesse caso,
autoridades como promotores
de Justiça e até a polícia
devem ser acionadas. Por
outro lado, o docente que
se sentir confortável
pode assumir sua opção
sexual. É recomendado que
se busque apoio na direção
ou na coordenação
pedagógica, já que um
trabalho isolado corre o risco
de ser visto como apologia.
Em todas as situações,
o educador precisa ter
consciência de que, quanto
maior a visibilidade das ações,
mais avanços se conquistam.

QUESTÕES REPONDIDAS POR: MARIA CRISTINA CAVALEIRO, DA USP, E LUIZ RAMIRES NETO, DA ONG CORSA.

uma de 8 anos e outra
de 10. "Hoje, as duas

'' não enfrentam difi-
culdades. Todos sabem
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